
 

 

  

 

 

 

 

 

Axa Prioritară: 1- Inițiativa ,,Locuri de muncă pentru tineri” 
Obiectivul specific: 1.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 
cu rezidența în regiunile eligibile 
Titlul proiectului: ASTRA- Asistență pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat 
Contract: POCU/991/1/3/153069 
 

 

07.12.2022 

  ora 15.00 

Anunț intermediar  

evaluare planuri de afaceri 

 

Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația OAMENII 

DE MÂINE și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în calitate de parteneri, în 

cadrul proiectului „ASTRA - Asistență pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat”- 

POCU/991/1/3/153069, care are ca obiectiv general „Crearea unui sistem de măsuri active de ocupare, 

pentru tinerii NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu accent pe persoanele de etnie romă și din 

mediul rural, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de ocupare (SPO), prin programe de educație 

și măsuri active de ocupare, pentru facilitarea tranziției către piața muncii și creșterea șanselor de ocupare 

a acestora  

  

anunță rezultatele evaluării planurilor de afaceri depuse  în cadrul SA 4.2. Acordarea de 

micro-granturi și decontarea subvențiilor aferente schemei ajutorului de minimis, în cadrul 

proiectului ,,ASTRA- Asistență pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat”, contract 

POCU/991/1/3/153069, pentru sesiunea decembrie 2022 și comunică următoarele: 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 29453, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 83,5 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 42573, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 82 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 15346, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 77,5 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 78215, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 73 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 34571, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 72 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 64125, a fost declarat admis în faza de 

conformitate și propus spre finanțare cu o medie de 70,5 puncte; 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 23519, a fost declarat admis în faza de 

conformitate,  a acumulat un punctaj cu o medie de 62 puncte, fara a fi propus spre 

finantare, 



 

 

  

 

 

 

 

 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 71749, a fost declarat admis în faza de 

conformitate,  a acumulat un punctaj cu o medie de 60 puncte, fara a fi propus spre 

finantare, 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 69854, a fost declarat admis în faza de 

conformitate,  a acumulat un punctaj cu o medie de 59 puncte, fara a fi propus spre 

finantare, 

 planul de afaceri înregistrat cu numărul: PA 81547, a fost declarat respins în faza de 

conformitate. 

 

,,Metodologia de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri și acordare a finanțării nerambursabile 

sub forma ajutorului de minimis în cadrul proiectului  ASTRA cod SMIS 153069”, este întocmită în 

concordanță cu Schema de ajutor de minimis ,,VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” aprobată 

prin Ordinul MFE.nr.1200/22.10.2020 și orice interpretare va fi făcută în sensul acesteia din urmă. 

 Conform metodologiei menționate, orice aplicant care se consideră neîndreptățit, poate 

formula contestație, până la data de 09.12.2022-inclusiv, pana la ora 15.00.  Data afișării 

rezultatelor la concurs, pentru sesiunea decembrie 2022, a fost data de: 07.12.2022, ora 

15.00.  

 Contestațiile se depun la sediul local al proiectului: strada Trandafirilor, nr.16, birou 16, 

Municipiul Alba Iulia, cod poștal 510113, România, sau se transmit prin e-mail la 

adresa office@fundatiaprogpers.ro, respectând data și ora limită de depunere, asumate 

prin semnătură de către aplicant. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 1 - Inițiativa “Locuri de munca pentru tineri", Obiectivele specifice 1.1 si 1.2.:  

OS 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul 

Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; 

OS 1.2 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor 

dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în re-giunile eligibile. 
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